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Natuurijs in Woubrugge?  

Zo niet: 8 maart ’15 schaatsen in Haarlem 

De Nederlandse winter kent tot nu toe weinig vorst, 
maar misschien gaat het nog komen en kunnen we 
de tennisbanen onderspuiten. Voor de toekomst 
kijkt de ijsvereniging samen met Nolina naar een 
mogelijke plaats voor de ijsbaan. Wij hopen dit jaar 
te ervaren hoe het ijs in de Plaspolder is.  
Komt er geen natuurijs, dan gaan we met de leden 
schaatsen op zondag 8 maart 2015 op de 
kunstijsbaan in Haarlem (ijsbaanhaarlem.nl). De 
schaatsverhuur is open: engelbertsport.nl  Vertrek 
om 12.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de 
Wilgenlaan. Graag voor die tijd aanwezig zijn. We 
zijn rond 16.30 uur terug. Het busvervoer en de 
entree is voor leden gratis. Op de ijsbaan is het 
dragen van handschoenen verplicht en het 
schaatsen is op eigen risico. U kunt zich 
aanmelden tot 1 maart via de website of bij 
Lonneke de Vries, telefoon 519808. Na 
aanmelding verwachten wij dat u daadwerkelijk 
meegaat. Wij hebben de plaatsen gereserveerd.  

 
 
Kaag en Braassem schaatsavond 7 feb ‘15 

De ijsclubs uit Kaag en Braassem houden op 
zaterdag 7 februari 2015 voor de 3

e
 maal een 

gezamenlijke schaatsavond op de Kunstijsbaan 
Kennemerland in Haarlem. Toegang is gratis. 
Programma in het kort: 
19.45 – 20.50 uur vrij schaatsen  
20.00 – 20.50 uur prestatietocht; clinics 
20.15 – 20.50 uur 100 m wedstrijd jongste jeugd 
21.00 – 21.50 uur 300 m wedstrijd vanaf 11 jaar* 
22.00 – 22.25 uur 25 min. van Kaag en Braasem 
22.35 – 23.00 uur marathon voor dames en heren* 
Op de binnenbaan kunt u vanaf 20 uur kijken naar 
het kunstschaatsen en vanaf 21.15 uur zijn er 
clinics shorttrack. Materialen zijn ter plekke te 
lenen. Meer informatie op onze site: 
www.ijsverenigingwoubrugge.nl.  
* Opgeven voor 300m en marathon via: 
www.ijsclubnutenvermaak.nl 

 
 

 

 

 

Eva Hoogendoorn Zuid Hollands kampioen 

In het weekend van 13 en 14 december werd het 
ZH kampioenschap langebaan op de Uithof 
verreden. Vanuit Woubrugge stond een viertal 
dames junioren C aan de start van de wedstrijd 
over 500 en 1500 m. Gezien de resultaten van dit 
seizoen behoorde Eva Hoogendoorn tot de 
favorieten. Dat heeft ze dan ook zeker 
waargemaakt door beide afstanden te winnen. 
Terri Evers eindigde in het eindklassement op de 
6e plaats, Tricia de Jong werd 8

e
 en Esmée van 

der Plas werd met een pr op de 500 meter 13e in 
het eindklassement.  Eva, Terri en Tricia plaatsten 
zich hiermee voor de regionale selectiewedstrijd 
voor het NK op 11 januari. Terri wist zich daar te 
plaatsen voor de landelijke selectiewedstrijd op 24 
januari in Enschedé. Eva kwam helaas ten val en 
hoopt op een aanwijsplek; Tricia werd 26

e. 

 
 

Jeugd naar Nationaal Pupillentoernooi 

Vanwege hun goede prestaties mogen op 
zaterdag 24 januari een aantal Woubrugse pupillen 
deelnemen aan het Nationaal Pupillen Toernooi in 
Groningen. Wij wensen Sophie Kraaijeveld, Chloé 
Hoogendoorn en Kirsi Hoogeveen veel succes op 
dit toernooi voor de beste pupillen van Nederland. 
 
 
 
   Margot Boer Nederlands kampioen 500 meter 

De Woubrugse Margot Boer werd 1 november 2014 wederom        

Nederlands kampioen op de 500 meter. Het is de vierde 

achtereenvolgende keer dat ze deze titel weet te verdienen. 

De 29 jarige Margot heeft zich de eerste plaats niet meer laten 

ontfutselen op de 500 meter. Na haar zege in de eerste race 

moest ze de winst in de tweede omloop weliswaar aan Thijsje 

Oenema laten, maar de schade bleef beperkt. "De tweede rit 

was niet 'je van het', maar ik ben hier blij mee. Ik moet gewoon 

veel blijven rijden", zei Boer na afloop. "De spanning voor de 

titel was er wel een beetje vanaf, maar ik wilde scherp blijven."  
 



Shorttrack nationaal pupillentoernooi 

Op 10 januari werd voor de 4de keer gestreden om 
de Twente Bokaal tijdens het nationaal pupillen-
toernooi in Enschede. Uit Woubrugge deden mee: 
Sam Noordergraaf (4

e
), Kirsi Hoogeveen (7

e
) en 

Nikki Noordergraaf (9
e
). 

 
Oproep aan ouders: geef schaatsprestaties van uw 
kind door aan de vereniging via de website of via 
jeugdschaatsenwoubrugge@hotmail.com 

 

Edward Wijsman werd Lid van Verdienste 

Na 7 jaar bestuurslid te zijn geweest, nam Edward 
Wijsman tijdens de ledenvergadering afscheid van 
het bestuur. Zijn bestuurlijke inzet voor de 
Woubrugse jeugdschaatsers en de vereniging is 
altijd enorm geweest. Of het nou ging om een 
beginnende schaatser of een junior die reed in een 
selectie, zomer- of winteractiviteiten: Edward was 
betrokken, organiseerde en hield de touwtjes in 
handen. Reden om Edward onder groot applaus te 
benoemen tot Lid van Verdienste. Edward verlaat 
het bestuur, maar blijft betrokken bij het 
jeugdschaatsen.  

Judith te Dorsthorst en Edward Wijsman werden in het 
zonnetje gezet tijden de jaarvergadering 

 
Judith te Dorsthorst ontvangt Trofee 

Judith te Dorsthorst is geëerd als vrijwilliger van 
onze ijsvereniging. Zij ontving de Egbert Pastoor 
Trofee vanwege haar grote inzet in zowel de winter 
als de zomer. De Trofee is een erkenning voor een 
vrijwilliger die veel betekent voor onze vereniging. 
Judith te Dorsthorst geeft al vele jaren ’s winters 
schaatsles in Leiden en organiseert het 
schaatskamp. In de zomer geeft zij skeeler- en 
fietstraining. Daarnaast staat zij garant voor mooie 
foto’s van sportende kinderen op onze website. 
Het is de vijfde keer dat de trofee is uitgereikt. 

 

www.ijsverenigingwoubrugge.nl. 

Vijf pupillen aan start ZH kampioenschap 

Veertig jongens en veertig meisjes pupillen 
stonden 11 januari aan de start van het Zuid 
Hollands Kampioenschap in Den Haag. Op het 
programma stond 2x een 500 meter. Robin 
Schermer had helaas pech. Na een eerste 
goede rit met PR, kwam zij in de tweede rit ten val 
en werd gediskwalificeerd. Ook aan de start stond 
Colin Duijvenvoorden. Als B pupil bleef hij menig A 
pupil voor. Hij werd 22ste. Daarnaast mochten 
Chloé Hoogendoorn (30ste), Sophie Kraaijeveld 
(15e) en Kirsi Hoogeveen (22ste) dit jaar voor het 
eerst meedoen. Allen pupil C, dus heel speciaal 
om überhaupt mee te mogen doen. Met name 
Sophie deed iedereen versteld staan. Zij 
verbeterde haar PR met maar liefst 3 seconden en 
eindigde als eerste pupil C.  
 

Nieuwe bestuursleden  

Nieuw in het bestuur zijn Andrea van der Plas en 
Jacqueline van Vliet. Zij vervullen samen de 
portefeuille jeugdcommissie. Tevens is Daphne 
Hoogeveen toegetreden voor het inline skaten. 
 

Nieuwjaarswedstrijden Leiden 

Tijdens de Nieuwjaarswedstrijden van het District 
Sassenheim op 2 januari 2015 werden er veel 
persoonlijke records verreden. Podiumplaatsen 
waren er voor: Brent Hoogeveen 2

e
 jongens 

benjamin; Lieke Hoogendoorn 1
e
 meisjes mini; 

Chloé Hoogendoorn 2
e
 meisjes welpen; Sam 

Noordergraaf 2
e
 jongens welpen. 

 

Belangrijke data  

17 jan Districtswedstrijd welpen Leiden  

31 jan Districtswedstrijd pupillen Leiden  

7 feb 2e clubwedstrijd in Leiden 
7 feb Kaag en Braassem schaatsavond Haarlem 
14 feb Districtswedstrijd mini’s/benjamins Leiden 

24 feb Laatste schaatsles Leiden 

8 mrt Geen natuurijs, dan schaatsen met de 

leden in Haarlem, z.o.z. 

13 mrt Andries Kwikbokaal Leiden; op uitnodiging  

18 mrt Districtswedstrijd junioren Haarlem  

22 mrt Clubwedstrijd Den Haag; op uitnodiging 

28 mrt Mini Elfstedentocht Den Haag  

19 apr Uitreiking diploma/clubprijzen in Hoogmade 
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